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Drugiego września odbyły się
kolejne udane Dożynki w Ple-
wiskach.

Impreza rozpoczęła się od uro-
czystej Mszy Świętej, po czym
wykonano przemarsz korowodu
dożynkowego przez wieś. Na-
stępnie rozpoczął się festyn
dożynkowy przy boisku sporto-
wym.

Czytaj dalej na str. 3

Powstaje park rekreacyjny w Plewiskach
Rusza pierwszy etap budowy
parku rekreacyjnego przy ul.
Zielarskiej w Plewiskach.

Koncepcja na zagospodarowa-
nie tego terenu była uzgadniana
z mieszkańcami w ramach kon-
sultacji społecznych jeszcze
w ubiegłym roku. W pierwszym
etapie, który ma się zakończyć
w grudniu, w parku powstaną
alejki spacerowe, stacja street
workout oraz miejsca parkin-
gowe. Wprowadzona zostanie
zieleń parkowa z oświetleniem.
Etap drugi, przeznaczony
do realizacji w 2018 r. to przede
wszystkim budowa trawiastego
boiska do piłki nożnej, kolejne
alejki, nasadzenia i stacja street
workout.

Czytaj dalej na str. 2

Fotorelacja z Dożynek w Gminie Komorniki

Pracownia plastyczna

Zapraszamy na zajęcia pla-
styczne do Gminnego Ośrodka
Kultury w Komornikach. Nowa
oferta rozpoczyna się w paź-
dzierniku 2017 roku. Zapisy
telefoniczne do wybranej filii
pod nr tel.: 618-107-449.

Warsztaty wraz z zajęciami
teoretycznymi skierowane są
dla dzieci oraz dorosłych. Od
października wznawia działal-
ność świetlica edukacyjna

"Pronatura". Zainteresowanych
czekają spotkania według au-
torskich projektów edukacyj-
nych.

Zajęcia prowadzone w Gmin-
nym Ośrodku Kultury to edycja
spotkań warsztatowo – teore-
tycznych.

Czytaj dalej na str. 5
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Powstaje park rekreacyjny w Plewiskach
Rusza pierwszy etap budowy
parku rekreacyjnego przy ul.
Zielarskiej w Plewiskach.

Koncepcja na zagospodarowa-
nie tego terenu była uzgadniana
z mieszkańcami w ramach kon-
sultacji społecznych jeszcze
w ubiegłym roku. W pierwszym
etapie, który ma się zakończyć
w grudniu, w parku powstaną
alejki spacerowe, stacja street
workout oraz miejsca parkin-
gowe. Wprowadzona zostanie
zieleń parkowa z oświetleniem.
Etap drugi, przeznaczony
do realizacji w 2018 r. to przede
wszystkim budowa trawiastego
boiska do piłki nożnej, kolejne
alejki, nasadzenia i stacja street
workout.

Prace od połowy września bę-
dzie wykonywać Grupa Hydro

Mosina.

Plewiska to najliczniej zamiesz-
kiwana wieś w Gminie Komor-
niki, dlatego cieszymy się,
że nasze starania o kolejny te-
ren zielony w tej gęstej zabu-
dowie przynoszą efekty. Zależy
nam, by wspólnie z mieszkań-
cami stwarzać przestrzeń
do aktywnego spędzania czasu,
spacerów i odpoczynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie
parku znajduje się plac zabaw
z boiskiem wielofunkcyjnym.
Trwają też prace projektowe dla
budowy ścianki do tenisa ziem-
nego, która już niedługo po-
wstanie u zbiegu ulic Zielarskiej
i prof. J. Kozłowskiego.

UG Komorniki

Trwa rozbudowa szkoły w ChomęcicachWniosek OZE na konkurs

Ostatniego dnia sierpnia Gmi-
na Komorniki wspólnie z są-
siednim Dopiewem złożyła
wniosek o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 3 Energia, Dzia-
łanie 3.1.

Wytwarzanie i dystrybucja
energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł
energii pn. „Eko-energia
w gm. Dopiewo i Komorniki”.
Gmina Dopiewo jest liderem
projektu, a Gmina Komorniki
występuje w nim jako partner.

Jest to tzw. wniosek parasolowy,
który obejmuje budowę kolek-
torów słonecznych i instalacji
paneli fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych lub go-
spodarczych na potrzeby
gospodarstwa domowego dla
mieszkańców z terenu obu

Od marca trwa rozbudowa
szkoły podstawowej w Chomę-
cicach. Podjęta przez Radę
Gminy Komorniki zmiana
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
na sesji 7 września, pozwala
na dobudowanie trzeciej kon-
dygnacji do pierwotnie pro-
jektowanego na dwa poziomy
budynku szkoły.

Gmina wystąpi do Starostwa
Powiatowego o zmianę pozwo-

lenia na budowę. Dzięki temu
szkoła zyska sześć dodatkowych
sal. Wprowadzona reforma
oświatowa wymusza stworzenie
warunków dla przyjęcia więk-
szej liczby dzieci w klasach
I-VIII.

Trwają także starania o budowę
sali gimnastycznej dla szkoły.
Gmina prowadzi rozmowy
z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa – właścicielem
terenu, na którym mogłaby po-

wstać sala.

Prace przy budowie szkoły tak
zorganizowano, by jak najmniej
odczuli to uczniowie i nauczy-
ciele. Od września przy szkole
funkcjonują tymczasowe kon-
tenery, które przez najbliższy
rok szkolny będą klasami dla
trzech oddziałów.

UG Komorniki

gmin. Łączna wartość projektu
wynosi 10.348.749,84 zł, w tym
kwota dofinansowania (85%)
8.078.774,00 zł. W każdej z gmin
deklaracje udziału w projekcie
złożyło ponad 200 mieszkań-
ców.

Gmina Komorniki zabezpieczyła
w budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej środki
w wysokości 734 385,00 zł oraz
całości wydatków niekwalifiko-
walnych projektu w wysokości
434 871,40 zł. Realizacja projektu
przewidziana jest w okresie
czerwiec 2018 r. – grudzień 2019
r.

Obecnie trwa ocena formalna
i merytoryczna złożonych pro-
jektów. Zgodnie z regulaminem
Konkursu, z końcem lutego
2018 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
jako Instytucja Zrządzająca
ogłosi listę projektów zakwali-
fikowanych do dofinansowania.

UG Komorniki
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Komunikowanie się w języku
obcym jest zwykle najbardziej
pożądaną umiejętnością, jeśli
chodzi o znajomość języka ob-
cego. Często bywa też jedną
z najtrudniejszych do opano-
wania w procesie nauki języka.
Nie musi jednak tak być.

Zajęcia prowadzone metodą
bezpośrednią w Akademii Języ-
ków Obcych „Europa” w Plewi-
skach ukierunkowane są właśnie
na komunikację. Prawie cała
lekcja odbywa się w języku ob-
cym, a uczniowie już od pierw-
szych zajęć uczą się
wypowiadać całe zdania, roz-
wijając jednocześnie poprawne
odruchy językowe. Nauka prze-
biega podobnie jak nauka
pierwszego języka, który po-
znajemy jako dzieci: najpierw
słyszymy nowe słowo, dopiero

później poznajemy jego zapis.
Podane przez lektora słownic-
two i omawiane struktury gra-
matyczne są ćwiczone w
kontekście. Częste
i systematyczne powtórki
utrwalają materiał i pozwalają
na przyswojenie odruchów ję-
zykowych, po to, aby w po-
prawny i zrozumiały sposób
reagować na komunikaty usły-
szane w języku obcym w róż-
nych sytuacjach życiowych.

Materiał językowy całego kursu
jest zorganizowany w przemy-
ślany sposób i dedykowany
osobom na różnych stopniach
zaawansowania, począwszy od
całkowicie początkujących.
Podczas kursu uczniowie ope-
rują aktualnym słownictwem
codziennego użytku, odpowia-
dając zawsze całym zdaniem na

pytania lektora. Co jakiś czas
omawiany jest jakiś aspekt gra-
matyczny, który jest następnie
ćwiczony w formie ustnej przez
szereg lekcji. Każda lekcja to
okazja do aktywnego użycia ję-
zyka przez wszystkich uczniów
w grupie.

AJO „Europa” oferuje zajęcia
w kilkuosobowych grupach.
Nauczamy zarówno języka an-
gielskiego, jak i niemieckiego,
który cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Dysponuje-
my wykwalifikowaną kadrą lek-
torów, przeszkolonych pod
kątem nauczania metodą bez-
pośrednią. Już dziś zapisz się na
kurs i zacznij mówić w języku
obcym.

Europa
www.eu-europa.pl

Artykuł sponsorowany

Angielski w Europie

Fotorelacja z Dożynek w Gminie Komorniki
Drugiego września odbyły się
kolejne udane Dożynki w Ple-
wiskach.

Impreza rozpoczęła się od uro-
czystej Mszy Świętej, po czym
wykonano przemarsz korowodu
dożynkowego przez wieś. Na-
stępnie rozpoczął się festyn
dożynkowy przy boisku sporto-
wym. Nie zabrakło także skocz-
nej muzyki dzięki Orkiestrze
Dętej z Nekli i zespołowi „Ino-
Ros”. Zakończenie zabawy
uwiecznił pokaz sztucznych
ogni.

zdjęcia udostępniono ze strony:
www.gokkomorniki.pl

Rusza pierwszy etap budowy
parku rekreacyjnego przy ul.
Zielarskiej w Plewiskach.

Koncepcja na zagospodarowa-
nie tego terenu była uzgadniana
z mieszkańcami w ramach kon-
sultacji społecznych jeszcze
w ubiegłym roku. W pierwszym
etapie, który ma się zakończyć
w grudniu, w parku powstaną
alejki spacerowe, stacja street
workout oraz miejsca parkin-
gowe. Wprowadzona zostanie
zieleń parkowa z oświetleniem.
Etap drugi, przeznaczony
do realizacji w 2018 r. to przede
wszystkim budowa trawiastego
boiska do piłki nożnej, kolejne
alejki, nasadzenia i stacja street
workout.

Czytaj dalej na str. 2
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Grand Prix WPN w Komornikach
15 października w Komorni-
kach odbędzie się ostatnia
z cyklu Grand Prix WPN im-
preza Nordic Walking.

To pierwsze tego typu wyda-
rzenie na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, które
swoim zasięgiem objęło tereny
gmin: Mosina, Puszczykowo,
Stęszew i Komorniki – partne-
rów i inicjatorów projektu „Ak-
tywna Trójka - trasy trzech
aktywności po WPN”.

Organizatorzy w gminie Ko-
morniki przygotowali 7 km tra-
sę, która biegnie malowniczymi
ścieżkami Parku. Wszystkie im-
prezy Grand Prix odbywają się
z pomiarem czasu oraz pod
okiem sędziów. Start (godzina
11:00) i meta znajdują się
w Muzeum Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolniczo-Spożywczego w
Szreniawie, gdzie nastąpi pod-
sumowanie cyklu i wręczenie
pucharów i nagród.

Biuro zawodów czynne będzie
od godz. 8.30 na terenie Mu-
zeum. Zapraszamy do udziału
również osoby, które chciałyby
pierwszy raz sprawdzić swoje
możliwości na zawodach, a
wcześniej chodziły tylko rekre-
acyjnie.

Szczegóły na:
facebook.com/GrandPrixWPN

oraz
www.gosirkomorniki.pl

Link do wydarzenia:

Pracownia plastyczna w GOK Komorniki

Zapraszamy na zajęcia pla-
styczne do Gminnego Ośrodka
Kultury w Komornikach. Nowa
oferta rozpoczyna się w paź-
dzierniku 2017 roku. Zapisy
telefoniczne do wybranej filii
pod nr tel.: 618-107-449.

Warsztaty wraz z zajęciami
teoretycznymi skierowane są
dla dzieci oraz dorosłych. Od
października wznawia działal-
ność świetlica edukacyjna
"Pronatura". Zainteresowanych
czekają spotkania według au-
torskich projektów edukacyj-
nych.

Zajęcia prowadzone w Gmin-
nym Ośrodku Kultury to edycja
spotkań warsztatowo – teore-
tycznych. Uczestnicy spotkają

i zmierzą się podczas wędrówki
w świat sztuki z wieloma tech-
nikami i zagadnieniami arty-
stycznymi. Program autorski
realizowany jest dwubiegunowo,
ma na celu rozwój manualny
i poszerzenie wiedzy z zakresu
sztuk pięknych. Dobór środków
wyrazu został ułożony w sposób
następujący: od sposobów re-
produktywnych, odtwórczych
po samodzielne realizacje
i techniki łączone. W projekcie
zawierają się takie zajęcia jak:
decupage, filc, analiza dzieła
sztuki, kompozycja, eco-art,
malarstwo na szkle, tempera,
akwarela, olej, technika enkau-
styczna, kalkografia, rysunek,
tworzenie modeli przestrzen-
nych opartych na motywach
ludowych i poszanowaniu tra-

dycji (w tym biżuterii, naczyń
i ubrań). Organizujemy plenery
dla uczestników, poszerzający
wiedzę z zakresu edukacji arty-
stycznej. Pod koniec spotkań
będą wystawy prezentujące
prace uczestników.

Realizujemy zajęcia w Komor-
nikach, Plewiskach, Łęczycy:
Pracownia plastyczna dla doro-
słych "Manufaktura", której ce-
lem jest rozpowszechnianie
kultury, stosowanie alterna-
tywnych środków wyrazu
artystycznego i dbałość o śro-
dowisko, rozwój umiejętności
manualnych z poszanowaniem
tradycji ludowych. Pracownia
plastyczna dla dzieci działa
w celu krzewienia kultury
i znajomości technik plastycz-
nych, a świetlica edukacyjna
"Pronatura" ma na celu kształ-
towanie odpowiedniej postawy
proekologicznej oraz ukazanie
sposobów twórczości prze-
strzegających zasad land art
i site specyfic, z elementami
arteterapii. Zajęcia odbywają się
stacjonarnie i terenowo.

Serdecznie zapraszamy!

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
artysta plastyk, pedagog

facebo-
ok.com/events/18195651680715

75

GOSiR Komorniki
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Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Praca na produkcji

Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego poszukuję
pracowników na stanowiska produkcyjne.

Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniem towaru, nadzorowaniem
procesu montażowego, montażem ręcznym półproduktów.
Praca jest na 3 zmianach ( rano, popołudnie, nocki ) w systemie
czterobrygadowym ( praca również w weekendy )

Oferujemy:

- umowę o pracę od 1 dnia pracy
- wysokie zarobki ( do 3 tyś. netto )
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę :)

Wymagania:

- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska

Praca wymaga cierpliwości i dokładności, praca nie jest na akord.

Firma znajduje się w Komornikach.
Możliwe wspólne dojazdy z innymi pracownikami z niektórych miejscowości

Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby
zainteresowane "dorobieniem" proszę o nie składanie aplikacji.

Kontakt: 723 060 489

Wystawa Anioły w Komornikach
"Anioły" to prowokacja do roz-
ważań artystycznych na temat
piękna tych postaci, obecnych w
sztuce . Czy ktoś widział Anioła?
Twórcza polemika bytu w wizji
artysty przez wieki ulegała
zmianom. Zaproponowany te-
mat ma sprowokować do roz-

ważań o funkcji przedstawień w
formule środków wyrazu arty-
stycznego. Ma to zachęcić do
poszukiwań symbolicznych, za-
korzenionych w naszej kulturze.

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
artysta plastyk, pedagog
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Dlaczego pozycjonowanie stron jest tak ważne?

Agencja Interaktywna Grupa
M40, już od prawie 10 lat sku-
tecznie pomaga swoim klien-
tom osiągać wysokie pozycje
w wyszukiwarce. Dołącz do
grupy zadowolonych partnerów
M40 i ciesz się z rozwoju Two-
jej firmy.

Sposób szukania usług i pro-
duktów na przestrzeni lat bar-
dzo się zmienił. Nie sięgamy już
po wielką książkę Panoramy
firm i nie wertujemy ją, by zna-
leźć fachowca. Teraz „nową Pa-
noramą firm” jest wyszukiwarka
Google, która pozwala na zna-

lezienie szukanych treści w kilka
sekund po wpisaniu odpowied-
nich słów kluczowych, czyli ta-
kich, pod którymi szukamy
interesującej nas treści. Co to
oznacza dla przeciętnego wła-
ściciela firmy? Oznacza to, że
jego potencjalni klienci będą go
szukać w internecie, a co za tym
idzie, tylko tym kanałem może
ich zdobyć.

Posiadanie strony/sklepu in-
ternetowego to podstawa funk-
cjonowania w internecie. Wielu
przedsiębiorców błędnie uważa,
że jest to wystarczające i nie
potrzebne są dodatkowe dzia-
łania e-marketingowe. Dlacze-
go jest to błędne myślenie?
Ponieważ Twoja konkurencja
też doskonale wie, że musi ist-
nieć w internecie. Wpisując
słowo kluczowe „naprawa pral-
ki” nie wyświetli się nam kilka
firm, a cała ich masa. Dobrze
wiemy, że nie spędzimy 3 go-
dzin przeszukując wszystkie
strony wyszukiwań Google,
a skupimy się tylko na pierw-
szych 10 wynikach wyświetleń.
I to właśnie z tymi firmami się
skontaktujemy.

Czy wiesz, że 93% klientów
przegląda tylko pierwszą stro-
nę wyników wyszukiwania?

Pamiętaj, Twoim celem powinno
być jak najwyższe miejsce
w hierarchii wyników wyszuki-
wania. Współpracując z Grupą
M40 masz pewność stałego
monitoringu swoich pozycji
w wyszukiwarce i ciągłej pracy
nad ich poprawą.

Co jeszcze zyskasz dzięki sku-
tecznemu pozycjonowaniu?

Oprócz zwiększonej ilości
klientów, którzy odwiedzą
Twoją stronę/ sklep interneto-
wy, ważnym profitem zdoby-
wanym przy pozycjonowaniu
witryny jest większa rozpozna-
walność w sieci. Twoja strona
trafi do wielu katalogów bran-
żowych oraz do osób poszuku-
jących świadczonej przez Ciebie
usługi na specjalistycznych
portalach czy forach. Pamiętaj,
że organiczne wyniki wyszuki-
wania czyli niepłatne i niespon-
sorowane, mają największą
wartość w oczach Twoich po-
tencjalnych odbiorców.

Dotrzyj do swoich Klientów!

Rozwijaj swój biznes dzięki po-
zycjonowaniu i docieraj do no-
wych klientów. Zbuduj wśród
odbiorców świadomość Twojej
marki. Nawet jeśli ktoś nie klik-
nie od razu w link Twojej strony,
to i tak będzie go widział
w wirtualnej przestrzeni – przez
co będzie miał realną świado-
mość istnienia Twojej strony.
Gdy dobierzemy odpowiednie
frazy i je wykorzystamy
w praktyce, zwiększymy wielo-
krotnie Twoje szanse w zdoby-
ciu kolejnych odbiorców. Nie
zwlekaj i już dziś zadbaj
z www.grupam40.pl o to, by
klient mógł Cię łatwo znaleźć!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu:

GrupaM40.pl
ul. Grunwaldzka 519E/12,
62-064 Plewiska k. Poznania

tel. 512 911 109
tel. 61 679 31 77
kontakt@grupam40.pl
www.grupam40.pl

Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.
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Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.

Koncerty:

8.10.17
– TSA

10.10.17
– Joanna Dudkowska feat. KOVA

12.10.17
– Daria Zawiałow

13.10.17
– Kenny Garrett

14.10.17
– Strachy na Lachy

16.10.17
– Imany

22.10.17
– Andrzej Piaseczny – 25 Tour

28.10.17

– De Mono akustycznie

29.10.17
– Ania Dąbrowska

Spektakle:

10.10.17
– Pchła Szachrajka

13.10.17
– Krakowiacy i górale

15.10.17
- Rigoletto

21.10.17
– Jekyll & Hyde

23.10.17
– Kłamstewka

27.10.17
- Carmen

Klub Biegacza
Jesteś miłośnikiem biegania? Chesz być na bieżąco z imprezami
sportowymi? W klubie biegacza znajdziesz aktualne biegi
w Wielkopolsce.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

Kalendarz biegowy - Październik 2017

07.10.2017 / 09:00 / miejsce - Poznań, Park Cytadela
Parkrun: Poznań

07.10.2017 / 10:00 / miejsce – Poznań, Rusałka
VII Bieg Papieski

08.10.2017 / 9:30 / miejsce - Poznań, Malta
V Bieg Piotr i Paweł Poznań

08.10.2017 / 11:00 / miejsce - Szamotuły
VII Szamotuły Samsung Półmaraton

14.10.2017 / 09:00 / miejsce - Poznań, Park Cytadela
Parkrun: Poznań

15.10.2017 / 09:00 / miejsce - Poznań
18 PKO Poznań Maraton

15.10.2017 / 11:00 / miejsce - Komorniki
GRAND PRIX WPN

21.10.2017 / 10:00 / miejsce - Poznań, Collegium Altum
III Bieg po Schodach Collegium Altum

22.10.2017 / 11:00 / miejsce - Mosina
II Bieg Pamięci

28.10.2017 / 09:00 / miejsce - Poznań, Ogród Botaniczny UAM
Botaniczna Piątka - edycja jesienna

"Ja już szykuje swoje kijki :)"
Mieszkaniec "Plewiskowy" na temat Grand Prix Nodric Walking WPN




